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Ny lommefolder 

Vedlagt er vår nye folder ”Gode arbeidsrutiner ved tapping av blodprøver” som vi 
håper kan komme til nytte!  

Diagnostikk av parasitter i feces og urin

Undersøkelse av feces og urin med tanke på parasitter er en tidkrevende og 
arbeidsintensiv manuell prosedyre. Ved rekvirering av slik undersøkelse oppfordres 
rekvirent til å gi gode og relevante kliniske opplysninger.

Undersøkelse på parasitter er indisert hos personer som har diaré etter lengre 
opphold i land hvor tarmparasitter er vanlig forekommende. Bakteriell årsak utelukkes 
først. Rutineundersøkelse av prøver fra flyktninger, asylsøkere og innvandrere uten 
relevante symptomer er ikke indisert. 

Prøve til parasitter i feces sendes i eget transportmedium (Para-Pak med sort propp). 
Prøve til parasitter i urin sendes i vanlig rør uten tilsetning. Begge typer rør kan fås 
kostnadsfritt ved henvendelse.

Vi gjør oppmerksom på at mikrobiologiske prøver kun mottas fra pasienter i Helse 
Sør-Øst.

Merking av fecesprøver
Når det rekvireres Calprotectin i feces eller andre fecesprøver er det vanlig at 
forsendelses rør og transporthylse gis til pasienten av legekontoret for prøvetaking 
hjemme. 

Vi opplever ofte at fecesprøvene ankommer uten pasientidentifikasjon. Vi ber derfor 
om at legekontoret på forhånd merker forsendelsesrøret (ikke transporthylsen) med 
en strek-kode-etikett fra rekvisisjonen. Etiketten skal ha sluttkarakter A, B, C eller D.

Vennligst kast gamle rekvisisjoner
For rask og sikker håndtering av prøvene blir alle rekvisisjoner lest optisk hos oss. 
Gamle rekvisisjoner krever manuell registrering som kan forsinke prosessen. 
Versjonsnummeret står oppført til venstre for strek-koden øverst til høyre på hver 
rekvisisjon.

Rekvisisjonstype Farge Versjon

”Vanlig” rekvisisjon rød 017
Allergi blå 106
Fordøyelse / Cøliaki grågrønn 208
Legemidler og Rusmidler gul 309
Følgeskriv ved elektronisk rekvirering rød 904

Vi ber om at rekvisisjoner som har lavere versjonsnummer kastes!

Åpningstider i sommer - prøvetakingsstasjoner
Furuset kl. 07.30 – 15.00  
 ikke kveldsåpent i ukene 27-28-29-30-31-32 

Dronningens gate 40, Oslo kl. 07.30 – 15.00 

Sandefjord kl. 08.00 – 15.00

Majorstuen stengt i ukene 28-29-30-31-32

Vi ønsker alle en God Sommer!
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Med vennlig hilsen

Marie Buchmann 
Medisinsk direktør, dr. med.

Håvard Selby Ebbestad
Adm. direktør


